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PR_COD_Recastingam

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení 
požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (přepracované znění)
(KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Postup spolurozhodování – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0399),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0277/2008),

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším
využívání metody přepracování právních aktů1,

– s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 9. října 2008 pro Výbor pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin podle čl. 80a odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které 
byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná 
ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich 
věcného obsahu,

1. schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené
z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise a v níže uvedeném pozměněném 
znění;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o stanovení rámce pro určení požadavků na 
ekodesign výrobků spojených se spotřebou 

energie

o stanovení rámce pro určení požadavků na 
ekodesign výrobků 

V celém návrhu, počínaje názvem, jsou 
slova „výrobky spojené se spotřebou 
energie“ nahrazeny slovem „výrobky“.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah působnosti omezený na výrobky spojené se spotřebou energie neumožní plně využít 
potenciálu, pokud jde o zlepšení nákladové efektivnosti enviromentálních dopadů výrobků, 
neboť by se jednalo o zařazení jen několika nových skupin výrobků. Kromě toho má směrnice 
svá kritéria pro výběr produktů, na něž budou prováděcí opatření zaměřena, včetně posouzení 
dopadu atd. Proto není důvod, aby byl do návrhu zahrnut i poměrně nejednoznačný předběžný 
výběr výrobků. Rozšíření působnosti směrnice nejen na výrobky související se spotřebou 
energie by umožnilo větší flexibilitu při upřednostňování výrobků, jež mají značný dopad na 
životní prostředí a velký potenciál k tomu, aby byly šetrnější k životnímu prostředí. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy přijatými členskými státy 
vzhledem k požadavkům na ekodesign 
výrobků spojených se spotřebou energie
mohou vytvářet překážky obchodu
a narušovat hospodářskou soutěž ve 
Společenství, a mohou mít tedy přímý 
dopad na vytvoření a fungování vnitřního 

(2) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy přijatými členskými státy 
vzhledem k požadavkům na ekodesign 
výrobků mohou vytvářet překážky 
obchodu a narušovat hospodářskou soutěž 
ve Společenství, a mohou mít tedy přímý 
dopad na vytvoření a fungování vnitřního 
trhu. Harmonizace vnitrostátních právních 
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trhu. Harmonizace vnitrostátních právních 
předpisů je jediným prostředkem, který 
zabrání vytváření takových překážek 
obchodu a nekalé hospodářské soutěži. 
Rozšíření oblasti působnosti na všechny 
výrobky spojené se spotřebou energie
zajistí, aby požadavky na všechny 
významné výrobky spojené se spotřebou 
energie mohly být harmonizovány na 
úrovni Společenství. 

předpisů je jediným prostředkem, který 
zabrání vytváření takových překážek 
obchodu a nekalé hospodářské soutěži. 
Rozšíření oblasti působnosti na všechny 
výrobky, jež mají výrazný dopad na životní 
prostředí a u nichž existuje významný 
potenciál pro zlepšení jejich dopadu na 
životní prostředí, zajistí, aby požadavky na 
všechny významné výrobky, pokud jde
o ekodesign, mohly být byly 
harmonizovány na úrovni Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné přizpůsobení v souvislosti s rozšířením oblasti působnosti na všechny výrobky
v souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členský stát, který považuje za nutné 
zachovat si vnitrostátní předpisy ze 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
životního prostředí nebo zavést nové 
předpisy opírající se o nové vědecké 
poznatky vztahující se k ochraně životního 
prostředí z důvodu zvláštního problému, 
který se objeví v tomto členském státě až 
po přijetí prováděcích opatření, to může 
učinit za podmínek stanovených v čl. 95 
odst. 4, 5 a 6 Smlouvy, který vyžaduje 
předběžné oznámení Komisi a schválení 
Komisí.

(10) Členský stát, který považuje za nutné 
zachovat si vnitrostátní předpisy ze 
závažných důvodů týkajících se ochrany 
životního prostředí nebo zavést nové 
předpisy opírající se o nové vědecké 
poznatky vztahující se k ochraně životního 
prostředí z důvodu zvláštního problému, 
který se objeví v tomto členském státě až 
po přijetí prováděcích opatření, to může 
učinit za podmínek stanovených v čl. 95 
odst. 4, 5 a 6 Smlouvy, který vyžaduje 
předběžné oznámení Komisi a schválení 
Komisí, a to za podmínky, že žádné tyto 
vnitrostátní předpisy nebrání fungování 
vnitřního trhu. 

Or. en
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Odůvodnění

Zachování vnitrostátních předpisů či zavedení nových nebude na překážku fungování vnitřního 
trhu. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Tato směrnice by měla podporovat 
také zavedení ekodesignu do malých
a středních podniků a velmi malých 
podniků. Toto zavedení by mohlo být 
usnadněno širokou dostupností informací 
souvisejících s udržitelností jejich výrobků
a přístupem k těmto informacím.

(21) Tato směrnice by měla podporovat 
také zavedení ekodesignu do malých
a středních podniků a velmi malých 
podniků. Toto zavedení by mohlo být 
usnadněno širokou dostupností informací 
souvisejících s udržitelností jejich výrobků
a přístupem k těmto informacím. Dále by 
Komise měla zajistit náležitou finanční 
podporu organizacím zastupujícím 
evropské malé a střední podniky s cílem 
zajistit účinné zapojení malých
a středních podniků a velmi malých 
podniků do konzultačního fóra uvedeného
v článku 18. 

Or. en

Odůvodnění

Střední a malé podniky a velmi malé podniky nemají čas, finanční prostředky ani jazykové 
schopnosti, aby přímo přispívaly k práci konzultačního fóra. Jejich zastoupení by proto mělo 
být svěřeno organizacím zastupujícím evropské malé a střední podniky, které by měla Komise 
při provádění tohoto úkolu finančně podporovat. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Komise by měla na základě zkušeností 
nabytých při používání směrnice 
přezkoumat její fungování a účinnost

(38) Komise by měla na základě zkušeností 
nabytých při používání směrnice 
přezkoumat účinnost této směrnice a jejích 
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a posoudit vhodnost rozšíření oblasti její 
působnosti nad rámec výrobků spojených 
se spotřebou energie. V rámci tohoto 
přezkumu by Komise měla konzultovat 
zástupce členských států a dotčené 
zúčastněné strany.

prováděcích opatření a rovněž metod 
používaných při přípravě prováděcích 
opatření. V rámci tohoto přezkumu by 
Komise měla konzultovat zástupce 
členských států a dotčené zúčastněné 
strany.

Or. en

Odůvodnění
Rozšíření oblasti působnosti na všechny výrobky povede k důkladnějšímu zvážení jiných 
enviromentálních měřítek, než je energetická účinnost. Proto je přezkum metod pro přípravu 
prováděcích opatření nezbytný. Metoda využívající několika kritérií je rovněž v souladu
s přístupem založeným na životnosti prosazovaným akčním plánem pro udržitelnou spotřebu, 
výrobu a průmysl.Pozměňovací návrh související s článkem 21 o přezkumu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „ výrobkem spojeným se spotřebou 
energie “ (dále jen „výrobek“)  jakýkoli
výrobek, jenž má při používání dopad na 
spotřebu energie , včetně částí , které jsou 
určeny k zabudování do výrobku 
spojeného se spotřebou energie , na nějž 
se vztahuje tato směrnice, a které jsou 
uváděny na trh anebo do provozu jako 
jednotlivé části pro konečné uživatele, 
přičemž u nich lze posoudit vliv na životní 
prostředí samostatně;

1. „výrobkem“ jakýkoli výrobek, který je 
uváděný na trh a/nebo do provozu
v Evropské Unii a u něhož lze posoudit 
vliv na životní prostředí samostatně;

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné přizpůsobení v souvislosti s rozšířením oblasti působnosti na všechny výrobky
v souladu s pozměňovacím návrhem 1.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 1. V souladu s kritérii stanovenými
v článku 15 a po konzultaci s konzultačním 
fórem uvedeným v článku 18 vypracuje 
Komise pracovní plán, který bude
zveřejněn, nejpozději 6. července 2007.

1. V souladu s kritérii stanovenými
v článku 15 a po konzultaci s konzultačním 
fórem uvedeným v článku 18 vypracuje 
Komise pracovní plán, který bude 
zveřejněn.

Pracovní plán sestaví pro následující tři 
roky orientační seznam skupin výrobků, 
které budou považovány za prioritní pro 
přijetí prováděcích opatření.

Pracovní plán sestaví pro následující tři 
roky orientační seznam skupin výrobků, 
které budou považovány za prioritní pro 
přijetí prováděcích opatření.

Komise pracovní plán pravidelně 
přezkoumává po konzultaci s konzultačním 
fórem.

Komise pracovní plán pravidelně
a nejméně každé tři roky přezkoumává po 
konzultaci s konzultačním fórem.

Or. en

Odůvodnění

Datum uvedené v první větě je již zastaralé a je třeba jej vypustit. S cílem stanovit nějaký rámec 
se navrhuje minimální interval tří let pro to, aby Komise vypracovala nový pracovní plán, aby 
se zajistil jeho neustálé zlepšování a poskytla jistota plánovaní pro průmysl. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději v roce 2012  Komise 
přezkoumá vhodnost rozšíření oblasti 
působnosti směrnice na výrobky, které 
nejsou spojeny se spotřebou energie,
účinnost této směrnice a jejích 
prováděcích opatření, práh pro prováděcí 
opatření, mechanismy dohledu nad trhem
a veškerou související samoregulaci po 
konzultaci s konzultačním fórem 
uvedeným v článku 18 a případně předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh na 

Nejpozději v roce 2012  Komise 
přezkoumá účinnost této směrnice a jejích 
prováděcích opatření, účinnost metod 
používaných při přípravě prováděcích 
opatření, pokud jde o patřičné zohlednění 
dopadu výrobků na životní prostředí
v průběhu jejich celého životního cyklu,
práh pro prováděcí opatření, mechanismy 
dohledu nad trhem a veškerou související 
samoregulaci po konzultaci s konzultačním 
fórem uvedeným v článku 18 a případně 
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změnu této směrnice. předloží Evropskému parlamentu a Radě 
návrh na změnu této směrnice

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření oblasti působnosti na všechny výrobky povede k důkladnějšímu zvážení jiných 
enviromentalních měřítek, než je energetická účinnost. Proto je přezkum metod používaných při 
přípravě prováděcích opatření nezbytný v zájmu řešení nejen parametrů energetické účinnosti, 
ale rovněž celého životního cyklu výrobku. Metoda využívající několika kritérií je rovněž
v souladu s přístupem založeným na životnosti prosazovaným akčním plánem pro udržitelnou 
spotřebu, výrobu a průmysl.
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PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel 6. září 2008

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků 
na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie 
KOM(2008)0399 v konečném znění ze dne 16. 7. 2008 – 2008/0151(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 
24. července 2008 sešla poradní skupina složená ze zástupců právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné přezkoumala uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi1 byl posouzen návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
přepracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005
o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně 
směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES. Poradní 
skupina na základě tohoto posouzení dospěla jednomyslně k závěru, že v článku 20 měla být 
změna spočívající v nahrazení slova „sankce“ slovem „pravidla“ a v doplnění závěrečné věty 
(která zní „Členské státy oznámí taková ustanovení Komisi nejpozději ve lhůtě uvedené
v čl. 23 odst. 1 a neprodleně jí oznámí veškeré následné změny, které tato ustanovení ovlivní.“) 
zvýrazněna pomocí šedého podkladu písma, který se obecně používá k označení změn věcného 
obsahu.

Po posouzení návrhu proto poradní pracovní skupina dospěla jednomyslně k závěru, že návrh 
neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které jsou uvedeny v návrhu nebo v tomto 
stanovisku. Poradní pracovní skupina rovněž dospěla k závěru, že pokud jde o kodifikaci 
nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou 
kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

                                               
1 Pracovní poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě 
anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

„Naše stávající vzorce spotřeby a výroby mají značný dopad na životní prostředí, včetně 
skleníkových plynů, znečištění a vyčerpávání přírodních zdrojů. Pokud jde o způsob spotřeby
a výroby, lze učinit mnoho pro to, aby byl udržitelnější a bez dodatečných nákladů pro podniky
a domácnosti, a může vést k přínosům“ (Citát Evropské Komise z akčního plánu pro 
udržitelnou spotřebu, výrobu a průmysl, jenž mimo jiné obsahuje požadavky na ekodesign pro 
více výrobků).

Rámcová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 
stanoví rámec pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, dále jen „směrnice
o ekodesignu“. Cílem přepracovaného znění směrnice o ekodesignu je zahrnutí pozměňující 
směrnice 2008/28/ES1 a rozšíření její oblasti působnosti s cílem umožnit vytvoření požadavků 
na ekodesign na úrovni Společenství také pro všechny výrobky související se spotřebou 
energie. Takovéto požadavky na ekodesign jsou závaznými ustanoveními stanovenými 
prováděcími opatřeními a určenými k zajištění toho, aby výrobky neměly škodlivý dopad na 
životní prostředí. 

Přepracované znění

Navrhovatel především vyjadřuje politování nad tím, že Komise předkládá pouze velice 
omezené přepracované znění směrnice o ekodesignu, zejména proto, že se zdá, že nejsou 
navrženy žádné „podstatné změny“ dotčené směrnice, které by si vyžadovaly přepracované 
znění.

Oblast působnosti

V přepracovaném znění Komise pouze navrhuje rozšířit oblast působnosti směrnice na 
„výrobky spojené se spotřebou energie“, které jsou definovány jako „jakékoli výrobky, jež mají 
při používání dopad na spotřebu energie“, a zavazuje se provést v roce 2012 přezkum toho, zda 
je vhodné další rozšíření působnosti směrnice. Oproti tomu zpravodaj navrhuje okamžité 
rozšíření oblasti působnosti na všechny výrobky s výjimkou dopravních prostředků určených
k přepravě osob nebo zboží s cílem umožnit větší flexibilitu, pokud jde o přizpůsobení se 
budoucím výzvám a prioritám v oblasti životního prostředí, jako je udržitelné využívání 
přírodních zdrojů. Tato varianta byla vyhodnocena v rámci posouzení dopadu vypracovaného 
Komisí jako nejlepší, přičemž varianta, kterou Komise ve svém návrhu předložila, dokonce 
posuzována ani nebyla! 

Celkovým cílem ekodesignu je zvýšit ekologičnost výrobků, a to přinejmenším pokud jde
o náklady životního cyklu. Předpokládá se, že většina výrobků může fungovat lépe s menším 

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/28/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 
2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a směrnice Rady 
92/42/EHS a směrnice 96/57/ES a 2000/55/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Úř. věst. L 81, 
20.3.2008, s. 48).
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dopadem na životní prostřední za stejných či jen o něco málo vyšších nákladů pro spotřebitele.
Omezené rozšíření oblasti působnosti na výrobky spojené se spotřebou energie neumožní plné 
využití potenciálu, pokud jde o zlepšení nákladové účinnosti dopadů výrobků na životní 
prostředí, neboť by bylo zahrnuto jen několik nových skupin výrobků.

Má proto zásadní význam, aby právní rámec EU pro ekodesign umožnil systematické začlenění 
aspektů relevantních pro životní prostředí do fáze navrhování všech výrobků, u nichž existuje 
možnost zlepšení.

Rozšíření oblasti působnosti směrnice o ekodesignu nepoškodí stávající proces provádění, 
neboť tato směrnice je rámcovou směrnicí a změna oblasti působnosti by proto neměla přímý 
dopad na výběr výrobků. Je i nadále na Komisi, aby rozhodla regulativním postupem 
projednávání ve výborech o tom, na které výrobky se mají prováděcí opatření zaměřit a jakým 
způsobem stanovit jejich prioritu. Neexistuje pádný důvod, proč by se měl výběr předem 
libovolně omezovat, například rozšířením působnosti pouze na výrobky související se 
spotřebou energie.

Rozšíření působnosti směrnice nejen na výrobky související se spotřebou energie by umožnilo 
větší flexibilitu při upřednostňování výrobků, jež mají značný dopad na životní prostředí
a velký potenciál k tomu, aby byly šetrnější k životnímu prostředí. Toto rozšíření by umožnilo 
by stanovení minimálních požadavků v oblasti životního prostředí na širší řadu výrobku, což by 
umožnilo zvýšit ekologičnost výrobků a zajistilo spotřebitelům širší nabídku udržitelných 
výrobků.

V době vyčerpávajících se přírodních zdrojů budou výrobky šetrné k životnímu prostředí
a energeticky účinné výrobky nejen přínosem pro spotřebitele a životní prostředí, ale budou 
také čím dál více rozhodovat o úspěšnosti a konkurenceschopnosti evropských podniků.

Přezkum

S ohledem na návrh zpravodaje rozšířit oblast působnosti směrnice na všechny výrobky je nyní 
posouzení „vhodnosti“ dalšího rozšíření již nadbytečné. Současně však i nadále existuje 
potřeba provést přezkum všech mechanismů této směrnice. Kromě toho by měla být prověřena
i metodologie přípravných studií pro prováděcí opatření. Rozšíření oblasti působnosti na 
všechny výrobky povede k důkladnějšímu zvážení jiných enviromentálních měřítek, než je 
energetická účinnost. Proto je přezkum metodologie příprav prováděcích opatření nezbytný, 
aby tak bylo možné zaměřit se na celý životní cyklus výrobku, což je rovněž v souladu
s přístupem založeným na životnosti prosazovaným akčním plánem pro udržitelnou spotřebu, 
výrobu a průmysl.
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